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คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk score) 

ค ำน ำ 
 

โปรแกรม ThaiCVRisk เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นส าหรับใช้ เป็นเครื่องมือ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยใช้
เกณฑ์การประเมินตามแนวทางการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดในคนไทย (Thai CV Risk score) ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ใช้ข้อมูลตามโครงสร้า ง 
43 แฟ้ม โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวแปรของกลุ่มประชากร ช่วงเวลา สามารถ
จ าแนกรายงานได้เป็นรายพ้ืนที่ หรือ สถานบริการ สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง ตา ม
ช่วงเวลา หรือวิเคราะห์เพ่ือติดตาม เปรียบเทียบความเสี่ยงในแต่ละช่วงเวลาได้  โดย
ผลการวิเคราะห์นอกจากจะได้เป็นรายงานสรุปแล้ว ยังสามารถดูข้อมูลเป็นรายบุ คคล
ได้ด้วย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการน าข้อมูลไปใช้ในการดูแล
สุขภาพประชาชนได้อย่างสะดวก โปรแกรม ThaiCVRisk ได้ออกแบบให้มีความง่ายต่อ
การใช้งาน ไม่เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลใหม่ ซ่ึงคิดว่าจะเป็นเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพในการลดภาระงานการวิเคราะห์ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ และสามารถน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
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นพ.ปริญญ์  วาทีสาธกกิจ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย 
มหิดล และ นพ.สงกรานต์  ไหมชุม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ที่ได้กรุณาให้การสนับสนุน และให้ค าปรึกษาในการ
พัฒนาโปรแกรม ThaiCVRisk จนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk score) 

คู่มือกำรใช้งำน 
โปรแกรมวิเครำะห์ข้อมูลโอกำสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด  

(Thai CV Risk score) 
 

************************************** 
 

1. กำรติดต้ังโปรแกรม 

1.1 กำรติดต้ังโปรแกรม ThaiCVRisk  
โปรแกรม ThaiCVRisk เป็นโปรแกรม Offline ที่ท างานแบบ Client-Server โดยใช้ฐานข้อมูล 

MySQL ส าหรับเก็บข้อมูล ความต้องการของระบบโปรแกรม ThaiCVRisk ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ
ติดต้ัง โดยพ้ืนฐานมีดังนี้ 

1. ระบบปฏิบัติการ Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 และ Windows 10 ซ่ึงสามารถท างาน
ได้กับระบบปฏิบัติการ ทั้งแบบ 32 บิต และ 64 บิต 

2. ไฟล์ Library ของ .Net Framework เวอร์ชั่น 4.0 ที่โปรแกรม ThaiCVRisk จ าเป็นต้อง
ใช้งาน ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ Microsoft (โดยส่วนใหญ่จะมีติดต้ังอยู่ร่วมกับ
ระบบปฏิบัติการ Windows แล้ว) 

3. ฐานข้อมูล MySQL โดยโปรแกรม ThaiCVRisk รองรับการเชื่อมต่อ MySQL Server ทั้ง
ในเครื่องเดียวกัน (localhost) หรือ MySQL Server บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนที่อยู่ใน Network 
เดียวกัน  

 
ก่อนที่จะท าการติดต้ังโปรแกรม ThaiCVRisk ให้ตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะติดต้ั ง  

ว่ามี MySQL Server ท างานอยู่หรือเปล่า (หากต้องการเชื่อมต่อกับ MySQL Server ในเครื่องอ่ืน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ติดต้ังจะต้องเชื่อมต่ออยู่ใน Network เดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น MySQL Server) 
โดยการตรวจสอบให้ด าเนินการดังนี้ 

1. คลิกเมาส์ที่  start → Control panel → Administrative Tools → Services แล้ว
เลื่อนหา Service ของ MySQL ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ จะใช้ชื่อขึ้นต้นด้วยค าว่า MySQL ดังภาพที่ 1.1 (หากยังไม่
มี MySQL ท างานอยู่ จ าเป็นต้องติดต้ัง MySQL Server ใหม่ ส าหรับการติดต้ัง MySQL Server ดูได้จาก
ภาคผนวก) 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk score) 

 
ภาพที่ 1.1 

 
การติดต้ังโปรแกรม ThaiCVRisk ด าเนินการได้ดังนี้ 
1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ติดต้ัง หลักจากนั้นจะได้หน้าจอดังภาพที่ 1.2 ให้คลิกที่ปุ่ม “ต่อไป” 

 
ภาพที่ 1.2 

มี Service ของ MySQL 
ท างานอยู่ 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk score) 

2. จะได้หน้าจอดังภาพที่ 1.3 ซ่ึงเป็นหน้าจอการเลือกส่วนประกอบที่ต้องการติดต้ัง แนะน า
ให้เลือกทั้งหมด แล้วคลิกที่ปุ่ม “ติดต้ัง” ดังภาพที่ 1.3 

 
ภาพที่ 1.3 

 

3. ชุดติดต้ังจะท าการติดต้ังไฟล์ต่าง ๆ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังภาพที่ 1.4 ส าหรับการ
ติดต้ัง .Net Framework ชุดติดต้ังจะตรวจสอบว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์มี .Net Framework เวอร์ชั่น 4.0 
ติดต้ังอยู่แล้วหรือเปล่า ถ้ายังไม่มีชุดติดต้ังจะท าการติดต้ังให้ แต่ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์มีไฟล์ Library 
ต่าง ๆ ไม่ครบ อาจะต้องมีการเชื่อมต่อ Internet เพ่ือดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ จากเว็บไซต์ของ Microsoft 
แต่ถ้าหากมีติดต้ังอยู่แล้วก็จะข้ามขั้นตอนนี้ไป 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk score) 

 
ภาพที่ 1.4 

4. คอยจนชุดติดต้ังท างานแล้วเสร็จ ดังภาพที่ 1.5 ให้คลิกที่ “เสร็จสิ้น”  

 
ภาพที่ 1.5 
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5. เม่ือติดต้ังเสร็จแล้วชุดติดต้ังจะสร้าง Shortcut ส าหรับเรียกใช้โปรแกรม ที่ Desktop 
(ภาพที่ 1.6) ที่ Start menu (ภาพที่ 1.7) และที่แถบเครื่องมือด่วน (ภาพที่ 1.8) 

 

 
ภาพที่ 1.6 

 

 
ภาพที่ 1.7 

 

 
ภาพที่ 1.8 

 

6. หากต้องการก าหนดสิทธิการใช้งานโปรแกรมในกลุ่มของ Admin ก็ให้คลิกเม้าส์ปุ่มขวาที่  
Shortcut ของโปรแกรมบน Desktop แล้วคลิกที่ Properties → Advance → คลิกเลือก Run as 
administrator ดังภาพที่ 1.9 หลังจากนั้นคลิกที่ “OK” → “OK” 

 

 
ภาพที่ 1.9 
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1.2 กำรถอนกำรติดต้ังโปรแกรม ThaiCVRisk  
 
หากต้องการถอนการติดต้ังโปรแกรม ThaiCVRisk ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ด าเนินการ

ดังนี้ 

1. คลิกที่ start → All programs 
2. เลื่อนหากลุ่มโปรแกรม ThaiCVRisk 
3. คลิกเลือก Uninstall ดังภาพที่ 1.10 

 
ภาพที่ 1.10 

 

4. จะได้หน้าจอดังภาพที่ 1.11 ให้คลิกที่ปุ่ม “Yes” จะได้หน้าจอดังภาพ 1.12 ให้คลิก 
“ถอนการติดต้ัง” 

 
ภาพที่ 1.11 

 
ภาพที่ 1.12 
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5. ระบบจะท าการถอนการติดต้ังโปรแกรม ThaiCVRisk ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้รอ
จนการท างานแล้วเสร็จสิ้น แล้วจึงคลิกที่ปุ่ม “เสร็จสิ้น” ดังภาพที่ 1.13 การถอนการติดต้ังโปรแกรมนี้จะ
ลบเฉพาะโปรแกรม ThaiCVRisk เท่านั้น ส่วนฐานข้อมูลต่าง ๆ จะยังคงอยู่ ซ่ึงจะต้องไปลบออกจาก 
MySQL อีกครั้งหนึ่ง 

 

 
ภาพที่ 1.13 
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2. กำรตรวจสอบโปรแกรมเวอร์ชั่น Update 
 

ในทุกครั้งที่เปิดใช้งานโปรแกรม ThaiCVRisk หากมีการเชื่อมต่อ Internet โปรแกรมจะท า
การตรวจสอบการ Update โดยอัตโนมัติ โดยจะมีสถานะแสดงให้เห็นที่ Status bar ของหน้าจอหลัก ดัง
ภาพที่ 2.1 

 
ภาพที่ 2.1 

 
หากต้องการตรวจสอบด้วยตัวเองสามารถท าได้โดยการคลิกที่ เมนู “ช่วยเหลือ” → 

“ตรวจสอบโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่” จะได้หน้าจอดังภาพ 2.2 

 
ภาพที่ 2.2 

 
หากมีโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ ก็สามารถ ดาวน์โหลดมา Update ได้  

สถานการตรวจสอบ 
เวอร์ชั่น Update 
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3. เริ่มต้นใช้งำนโปรแกรม ThaiCVRisk 

3.1 กำรติดต้ังฐำนข้อมูล MySQL ส ำหรับโปรแกรม ThaiCVRisk 
หลังจากติดต้ังโปรแกรม ThaiCVRisk เสร็จแล้ว ในการใช้งานครั้งแรกจ าเป็นต้องท าการติดต้ัง

ฐานข้อมูล MySQL ส าหรับเก็บข้อมูลที่น าเข้ามาเพ่ือวิเคราะห์ก่อน โปรแกรมจะท าการเชื่อมต่อกับ MySQL 
Server ทุกครั้งที่เรียกใช้โปรแกรม โดยต้องต้ังค่าการท างานบางอย่างที่จ าเป็น ซ่ึงจะเป็นการต้ังค่าครั้งแรก
เฉพาะตอนติดต้ังโปรแกรมใหม่เท่านั้น การใช้งานครั้งต่อไปไม่ต้องต้ังค่าอีก การเรียกใช้โปรแกรม 
ThaiCVRisk ท าได้ดังนี้ 

1. ดับเบิลคลิกที่ Icon ของโปรแกรม ThaiCVRisk ที่ Desktop ดังภาพที่ 3.1.1 

 
ภาพที่ 3.1.1 

2. โปรแกรมจะท าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL หากเชื่อมต่อไม่ได้จะแสดงให้ทราบดัง
ภาพที่ 3.1.2 ให้คลิกที่ “OK” จะได้หน้าจอก าหนดค่าเชื่อมต่อ MySQL Server ดังภาพที่ 3.1.3 

 
ภาพที่ 3.1.2 

 

 
ภาพที่ 3.1.3 
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3. จากภาพที่ 3.1.3 ให้ก าหนดค่าเชื่อมต่อ MySQL Server ซ่ึงค่าต่าง ๆ เหล่านี้จะได้จาก
การก าหนดค่าตอนติดต้ัง MySQL Server (หากไม่ทราบให้สอบถามผู้ดูแลระบบของท่าน) เม่ือกรอกข้อมูล
ครบทุกช่องแล้ว ให้คลิกที่ “ทดสอบการเชื่อมต่อ” หากเชื่อมต่อได้เรียบร้อย จะได้ดังภาพที่ 3.1.4 

 

 
ภาพที่ 3.1.4 

4. หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “สร้างฐานข้อมูล” รอจนการสร้างฐานข้อมูลเสร็จครบ 100%  
ดังภาพที่ 3.1.5 หลังจากนั้นโปรแกรมจะปิดตัวเองลงเพ่ือรอการเรียกใช้ในครั้งต่อไป 

 

 
ภาพที่ 3.1.5 
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3.2 กำรก ำหนดสถำนบริกำรท่ีใช้งำนโปรแกรม 
 
ในการใช้งานโปรแกรม ThaiCVRisk ครั้งแรก จะต้องก าหนดสถานบริการที่ใช้งานโปรแกรม

ก่อน โดยหากยังไม่ได้ก าหนด โปรแกรมจะแจ้งให้ทราบดังภาพที่ 3.2.1 
 

 
ภาพที่ 3.2.1 

 
โดยการก าหนดสถานบริการที่ใช้งานโปรแกรมในครั้งแรก ท าได้ดังนี้ 

1. จากภาพที่ 3.2.1 ให้คลิกที่ “OK” จะได้หน้าจอดังภาพที่ 3.2.2 ให้ก าหนดสภานบริการ 
โดยการเลือกจังหวัด อ าเภอ ต าบล ที่ต้ังสถานบริการ เลือกสถานบริการ และประเภทสถานบริการจาก
กล่องรายการที่มีให้เลือก แล้วคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” 

 

 
ภาพที่ 3.2.3 

2. หากไม่มีสถานบริการ หรือต้องการเพ่ิมสถานบริการใหม่ ให้คลิกที่ปุ่ม เพ่ิม/แก้ไขสถาน
บริการ จากภาพที่ 3.2.3 จะได้หน้าจอดังภาพที่ 3.2.4 
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ภาพที่ 3.2.4 

3. จากภาพที่ 3.2.4 ให้พิมพ์รหัสสถานบริการ 5 หลักลงในช่อง แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหา” แล้ว
ท าการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก”  

4. หลังจากก าหนดสถานบริการผู้ใช้งานเสร็จ โปรแกรมจะสร้าง ผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้ 
ส าหรับเข้าใช้งานในครั้งต่อไป ดังภาพที่ 3.2.5 

 

 
ภาพที่ 3.2.5 

 
ส าหรับการเปลี่ยนสถานบริการหลังจากได้ก าหนดไปแล้ว สามารถเปลี่ยนได้จากเมนู 

“ผู้ใช้งาน” → “ก าหนด/เปลี่ยนสถานบริการ” ที่หนาจอหลักของโปรแกรม ThaiCVRisk 
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3.3 กำร login เข้ำใช้งำนโปรแกรม 
 
ในการเข้าใช้งานโปรแกรมในครั้งต่อไปถ้าโปรแกรมสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL ได้ 

และได้สร้างสถานบริการเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอส าหรับ Login เข้าใช้งาน ดังภาพที่ 3.3.1 
 

 
ภาพที่ 3.3.1 

 
ให้กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน หากถูกต้องก็จะเข้าใช้งานโปรแกรมได้ โดยเข้าสู่หน้าจอหลัก

ดังภาพที่ 3.3.2 หากชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไม่ถูกโปรแกรมก็จะแจ้งให้ทราบ ดังภาพที่ 3.3.3 ซ่ึงผู้ใช้งาน
จะต้องกรอกให้ถูก จึงจะเข้าใช้งานโปรแกรมได้ 

 

 
ภาพที่ 3.2.2 
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ภาพที่ 3.3.3 

 

3.4 กำรเปล่ียนรหัสผ่ำน 
 
การเปลี่ยนรหัสผ่าน ท าได้ดังนี้ 

1. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม เลือกเมนู “ผู้ใช้งาน” → “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ดังภาพที่ 3.4.1 
หลังจากนั้นจะได้หน้าจอดังภาพ 3.4.2 

 

 
ภาพที่ 3.4.1 

 

 
ภาพที่ 3.4.2 
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2. จากภาพที่ 3.4.2 ให้กรอกรหัสผ่านเดิม และรหัสผ่านใหม่ โดยกรอกยืนยันรหัสผ่านใหม่อีก
ครั้งหนึ่ง และคลิกที่ “บันทึก” จะได้หน้าจอดังภาพ 3.4.3 ซ่ึงในการ Login เขาระบบครั้งต่อไปจะต้อง 
Login ด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านใหม่ 

 

 
ภาพที่ 3.4.3 

 

3.5 กำรแก้ไขข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งำน 
 

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งาน ท าได้ดังนี้ 

1. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม เลือกเมนู “ผู้ใช้งาน” → “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” ดังภาพที่ 
3.5.1 จะได้หน้าจอดังภาพที่ 3.5.2 ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วคลิกที่ “บันทึก” 

 

 
ภาพที่ 3.5.1 

 

 
ภาพที่ 3.5.2 
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3.6 กำรออกจำกโปรแกรม 
 

การออกจากโปรแกรมท าได้โดยการคลิก เมนู “ผู้ใช้งาน” → “ปิดโปรแกรม” หรือคลิกที่ปุ่ม
ปิดหน้าจอที่มุมบนด้านขวาของโปรแกรม ดังภาพที่ 3.6.1 หลังจากนั้นคลิกที่ “YES” เพ่ือยืนยันการจบการ
ท างาน 

 

 
ภาพที่ 3.6.1 

 
  

ปิดโปรแกรม 

ปิดโปรแกรม 
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4. กำรน ำเข้ำข้อมูล 
 
ข้อมูลที่จะใช้วิเคราะห์โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ตามเกณฑ์การประเมิน

โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในคนไทย (Thai CV risk score) จะใช้ข้อมูลตามโครงสร้าง
ของ 43 แฟ้ม โดยแฟ้มข้อมูลที่ต้องใช้ได้แก่ 

- ข้อมูลหมู่บ้าน (แฟ้ม VILLAGE) 
- ข้อมูลครัวเรือน (แฟ้ม HOME) 
- ข้อมูลประชากร (แฟ้ม PERSON) 
- ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (แฟ้ม CHRONIC) 
- ข้อมูลการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (แฟ้ม CHRONICFU) 
- ข้อมูลการตรวจ LAB ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (แฟ้ม LABFU) 
- ข้อมูลการคัดกรองโรคเรื้อรัง (แฟ้ม NCDSCREEN) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องน าเข้าข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม เข้ามาในโปรแกรมก่อน 

ส าหรับการน าเข้าข้อมูลสามารถน าเข้าได้ 3 แบบ คือ 

1. น าเข้าจาก Text File 43 แฟ้ม โดยน าเข้าได้ทั้งในรูปแบบ ZIP file หรือ โฟลเดอร์ที่ เก็บ 
Text Files 43 แฟ้ม ซ่ึงวิธีนี้จะเหมาะส าหรับการน าเข้าข้อมูลในระดับสถานบริการ ที่อาจส่งออก 43 แฟ้ม
จากโปรแกรมระบบบริการที่ใช้อยู่ โดยส่งออกเป็นรายเดือน/ปี หลาย ๆ เดือน/ปี แล้วน ามาน าเข้าโปรแกรม 
ThaiVCRisk เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มได้ 

2. น าเข้าจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม จาก Datacenter ซ่ึงจะเหมาะกับกรณีมีฐานข้อมูลตา ม
โครงสร้าง 43 แฟ้มอยู่แล้ว การน าเข้าในวิธีนี้จะต้องเชื่อมต่อกับ MySQL Server ของฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 
ผ่านระบบเครือข่าย ซ่ึงอาจจะไม่เหมาะส าหรับการน าเข้าข้อมูล จาก Server ที่อยู่ระยะไกล โดยการเชื่อม
ผ่าน Internet ถึงแม้สามารถน าเข้าข้อมูลได้ แต่อาจจะช้า ซ่ึงความเร็วในก ารน าเข้าข้อมูลจะขึ้นกับ
ประสิทธิภาพของระบบการเชื่อมต่อเครือข่าย  

3. การน าเข้าจาก ไฟล์ SQL Script File (.sql) วิธีนี้เป็นการน าเข้าจากฐานข้อมูล 43 แฟ้มที่
ส่งออก หรือ backup จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ออกมาในรูปแบบ SQL Script ซ่ึงสามารถน าเข้าข้อมูล
จ านวนมากได้และใช้เวลาไม่นาน โดยไฟล์ SQL Script ควรมีข้อมูลเฉพาะแฟ้มข้อมูล และช่วงเวลาของ
ข้อมูลเฉพาะที่ต้องการเท่านั้น ไม่ควรส่งออกมาทั้งหมด  

 
โดยการน าเข้าข้อมูล ท าได้โดยการคลิกเมนู “น าเข้าข้อมูล” จากหน้าจอหลักของโปรแกรม 

แล้วเลือกรูปแบบน าเข้าตามต้องการ ดังภาพที่ 4.1 
 

 
ภาพที่ 4.1 
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4.1 กำรน ำเข้ำข้อมูลจำก Text File ตำมโครงสร้ำง 43 แฟ้ม 
 
การน าเข้าข้อมูลจาก Text File ตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม ท าได้ดังนี้ 

1. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม เลือก “น าเข้าข้อมูล” → “น าเข้าข้อมูลจาก Text File ตาม
โครงสร้าง 43 แฟ้ม” จะได้หน้าจอดังภาพที่ 4.1.1 
 

 
ภาพที่ 4.1.1 

2. จากภาพที่ 4.1.1 ก าหนดรายละเอียดการน าเข้าข้อมูล ดังนี้ 
- เลือกว่าจะน าเข้าข้อมูล 43 แฟ้มจาก Zip File หรือ น าเข้าจากโฟลเดอร์ที่เก็บ Text 

File 43 แฟ้ม แล้วคลิก “เลือก” แล้วเลือกไฟล์หรือเลือกโฟลเดอร์ที่ ต้องการ 
- เลือกแฟ้มที่ต้องการน าเข้า โดยสามารถเลือกน าเข้าครั้งเดียวทุกแฟ้มหรือเฉพาะแฟ้มที่

ต้องการก็ได้ 
- คลิกที่ “น าเข้าข้อมูล” โดยถ้าน าเข้าจาก Zip File จะได้หน้าจอดังภาพที่ 4.1.2 ถ้า

น าเข้าจากโฟลเดอร์ก็จะได้หน้าจอดังภาพที่ 4.1.3  
3. ให้รอจนน าเข้าข้อมูลเสร็จ จะได้หน้าจอดังภาพที่ 4.1.4 
4. หากต้องการดู Error Log ไฟล์ ที่น าเข้า ให้ดับเบิลคลิกจากรายการข้อมูลที่น าเข้า ดังภาพ

ที่ 4.1.5 
 

เลือกรูปแบบการน าเข้า 

เลือกแฟ้มที่ต้องการน าเข้า 
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ภาพที่ 4.1.2 (น าเข้าจาก Zip File) 

 

 
ภาพที่ 4.1.3  (น าเข้าจากโฟลเดอร์ที่เก็บ Text File) 
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ภาพที่ 4.1.4 

 

 
ภาพที่ 4.1.5 
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4.2 กำรน ำเข้ำข้อมูลจำกฐำนข้อมูล 43 แฟ้ม 
 
การน าเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ท าได้ดังนี้ 

1. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม เลือก “น าเข้าข้อมูล” → “น าเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล 43 
แฟ้ม” จะได้หน้าจอดังภาพที่ 4.2.1 
 

 
ภาพที่ 4.2.1 

 

2. ก าหนดรายละเอียดการน าเข้าข้อมูล ดังนี้ 
- ก าหนดค่าการเชื่อมต่อ MySQL Server ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม แล้วคลิก “ทดสอบการ

เชื่อมต่อ” หากเชื่อมต่อไม่ได้ต้องตรวจสอบการต้ังค่าว่าถูกต้องหรือเปล่า และ การเชื่อมต่อ Internet/ 
Network เชื่อมต่อได้หรือเปล่า 

- ก าหนดข้อมูลที่ต้องการน าเข้าว่าต้องการน าเข้าข้อมูลแฟ้มไหนบ้าง โดยสามารถเลือก
น าเข้าครั้งเดียวทุกแฟ้ม หรือ บางแฟ้มได้ 

- ก าหนดสถานบริการที่ต้องการน าเข้าข้อมูล โดยสามารถน าเข้าทั้งหมด หรือเลือก
เฉพาะสถานบริการได้ หากไม่มีสถานบริการขึ้นมาแสดงให้คลิกที่ปุ่ม “โหลด” 

- คลิกที่ “น าเข้าข้อมูล” จะได้หน้าจอดังภาพที่ 4.2.3 ให้รอจนกว่าจะน าเข้าข้อมูลเสร็จ 
ดังภาพที่ 4.2.4 

3. หากต้องการดู Error Log File ในการน าเข้าข้อมูล ก็สามารถดับเบิลคลิกจากรายการ
ข้อมูลที่น าเข้าได้เช่นเดียวกัน ดังภาพที่ 4.2.4 

 

ก าหนดค่าเชื่อมต่อ 

เลือกแฟ้มที่จะน าเข้า 

ก าหนดสถานบริการ เวลา 
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ภาพที่ 4.2.3 

 

 
ภาพที่ 4.2.4 
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ภาพที่ 4.2.5 

 

4.3 กำรน ำเข้ำข้อมูลจำก SQL Script file (.sql) 
 

การน าเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ท าได้ดังนี้ 

1. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม เลือก “น าเข้าข้อมูล” → “น าเข้าข้อมูลจากจาก SQL 
Script file (.sql)” จะได้หน้าจอดังภาพที่ 4.3.1 

 

 
ภาพที่ 4.3.1 

2. จากภาพที่ 4.3.1 ให้คลิกที่ปุ่ม “เลือกไฟล์” แล้วเลือกไฟล์ .sql ที่ต้องการน าเข้า 
3. คลิกที่ “น าเข้าข้อมูล” จะได้หน้าจอดังภาพที่ 4.3.2 ให้รอจนกว่าจะน าเข้าเสร็จ 
4. เม่ือน าเข้าเสร็จแล้วจะได้หน้าจอดังภาพที่ 4.3.3  

เลือก SQL Script file 
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ภาพที่ 4.3.2 

 

 
ภาพที่ 4.3.3 
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5. กำรตรวจสอบข้อมูล 
 
ข้อมูลที่จะใช้วิเคราะห์โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ตามเกณฑ์การประเมิน

โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในคนไทย (Thai CV risk score) จะใช้ข้อมูลตามโครงสร้าง
ของ 43 แฟ้ม เฉพาะที่ต้องการ ซ่ึงข้อมูลที่น าเข้ามาแล้ว สามารถตรวจสอบจ านวน ลบ หรือ ตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูลได้ โดยการตรวจสอบเน้นเฉพาะแฟ้มและข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์เท่านั้น โดยสามารถลบข้อมูล
ขยะ หรือ ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่ต้องการออกได้ โดยข้อมูลที่ตรวจสอบได้แก่ 

- ข้อมูลประชากร (แฟ้ม PERSON) ได้แก่ ไม่มีข้อมูลเพศ ไม่มีข้อมูลวันเดือนปีเกิด ไม่มี
ข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

- ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (แฟ้ม CHRONIC) ได้แก่ ไม่มีข้อมูลรหัสโรค 
- ข้อมูลการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (แฟ้ม CHRONICFU) ได้แก่ ข้อมูลส่วนสูง (HEIGHT), ค่า

ความดันโลหิตซิสโตลิก (SBP) ตามค่าที่ผู้ใช้งานโปรแกรมก าหนดเอง 
- ข้อมูลการตรวจ LAB ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (แฟ้ม LABFU) ได้แก่ ค่า Total Cholesterol ตาม

ค่าที่ผู้ใช้งานโปรแกรมก าหนดเอง 
- ข้อมูลการคัดกรองโรคเรื้อรัง (แฟ้ม NCDSCREEN) ได้แก่ ข้อมูลส่วนสูง (HEIGHT), ค่า

ความดันโลหิตซิสโตลิก (SBP) ตามค่าที่ผู้ใช้งานโปรแกรมก าหนดเอง 
 

5.1 ดูจ ำนวนข้อมูลท่ีน ำเข้ำไว้แล้ว 
 
เราสามารถดูจ านวนข้อมูลที่น าเข้าไว้แล้วได้ดังนี้ 

1. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม เลือก “ตรวจสอบข้อมูล” → “จ านวนข้อมูลที่น าเข้าราย
แฟ้ม” จะได้หน้าจอดังภาพที่ 5.1.1 

 

 
ภาพที่ 5.1.1 

พิมพ์/ส่งออกไฟล์ภายนอก 
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2. จากภาพที่ 5.1.1 สามาสั่งพิมพ์รายงานหรือบันทึกเป็นไฟล์ word excel pdf ได้โดยการ
คลิกจากปุ่มเครื่องมือของรายงาน 

 

5.2 ลบข้อมูลท่ีน ำเข้ำไว้แล้ว 
 
เราสามารถลบข้อมูลที่น าเข้าไว้แล้วได้ดังนี้ 

1. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม เลือก “ตรวจสอบข้อมูล” → “ลบข้อมูลที่น าเข้าไว้แล้ว” จะ
ได้หน้าจอดังภาพที่ 5.2.1 

 

 
ภาพที่ 5.2.1 

2. จากภาพที่ 5.2.1 ให้ก าหนดเง่ือนไขว่าจะลบข้อมูล ซ่ึงสามารถก าหนดตามเง่ือนไข ตาราง 
สถานบริการ และช่วงเวลาการให้บริการได้ 

3. พิมพ์ตัวอักษร “OK” ลงในช่องเพ่ือยืนยันการลบข้อมูล 
4. คลิกที่ “ลบข้อมูล” ซ่ึงเม่ือลบข้อมูลเสร็จโปรแกรมก็จะค านวณจ านวนข้อมูลที่เหลือให้โดย

อัตโนมัติ ดังภาพที่ 5.2.2 
 

 
ภาพที่ 5.2 

 

จ านวนข้อมูลที่น าเข้า 
ก าหนดเง่ือนไขการลบข้อมูล 
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5.3 ตรวจสอบข้อมูลประชำกร (PERSON) 
 

การตรวจสอบข้อมูลประชากร ท าได้ดังนี้ 

1. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม เลือก “ตรวจสอบข้อมูล” → “ตรวจสอบข้อมูลประชากร 
(PERSON)” จะได้หน้าจอดังภาพที่ 5.3.1 
 

 
ภาพที่ 5.3.1 

2. จากภาพที่ 5.3.1 ให้ก าหนดเง่ือนไขที่ต้องการตรวจสอบ แล้วคลิกที่ “ตรวจสอบ” จะได้
ผลลัพธ์ดังหน้าจอที่ 5.3.2 หากต้องการลบ/แก้ไขข้อมูล ก็สามารถลบข้อมูลผิดพลาดทีละแถว หรือ ลบ
ทั้งหมดก็ได้ 

 

 
ภาพที่ 5.3.2 

ก าหนดเง่ือนไขการตรวจสอบ 

ลบข้อมูลที่ผิดพลาด 
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5.4 ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (CHRONIC) 
 

การตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (CHRONIC) ท าได้ดังนี้ 

1. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม เลือก “ตรวจสอบข้อมูล” → “ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง (CHRONIC)” จะได้หน้าจอดังภาพที่ 5.4.1 

 

 
ภาพที่ 5.4.1 

2. จากภาพที่ 5.4.1 ให้ก าหนดเง่ือนไขที่ต้องการตรวจสอบ แล้วคลิกที่ “ตรวจสอบ” จะได้
ผลลัพธ์ดังหน้าจอที่ 5.4.2 หากต้องการลบ/แก้ไขข้อมูล ก็สามารถลบข้อมูลผิดพลาดทีละแถว หรือ ลบ
ทั้งหมดก็ได้ 
 

 
ภาพที่ 5.4.2 

ก าหนดเง่ือนไขการตรวจสอบ 

ลบข้อมูลที่ผิดพลาด 
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5.5 ตรวจสอบข้อมูลกำรดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (CHRONICFU) 
 

การตรวจสอบข้อมูลการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (CHRONICFU) ท าได้ดังนี้ 

1. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม เลือก “ตรวจสอบข้อมูล” → “ตรวจสอบข้อมูลการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (CHRONICFU)” จะได้หน้าจอดังภาพที่ 5.5.1 

 

 
ภาพที่ 5.5.1 

2. จากภาพที่ 5.5.1 ให้ก าหนดเง่ือนไขที่ต้องการตรวจสอบ แล้วคลิกที่ “ตรวจสอบ” จะได้
ผลลัพธ์ดังหน้าจอที่ 5.5.2 หากต้องการลบ/แก้ไขข้อมูล ก็สามารถลบข้อมูลผิดพลาดทีละแถว หรือ ลบ
ทั้งหมดก็ได้ 

 

 
ภาพที่ 5.5.2 

 

ก าหนดเง่ือนไขการตรวจสอบ 

ลบข้อมูลที่ผิดพลาด 
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5.6 ตรวจสอบข้อมูลกำรตรวจ LAB ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (LABFU) 
 

การตรวจสอบข้อมูลการตรวจ LAB ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (LABFU) ท าได้ดังนี้ 

1. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม เลือก “ตรวจสอบข้อมูล” → “ตรวจสอบข้อมูลการตรวจ 
LAB ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (LABFU)” จะได้หน้าจอดังภาพที่ 5.6.1 

 

 
ภาพที่ 5.6.1 

2. จากภาพที่ 5.6.1 ให้ก าหนดเง่ือนไขที่ต้องการตรวจสอบ แล้วคลิกที่ “ตรวจสอบ” จะได้
ผลลัพธ์ดังหน้าจอที่ 5.6.2 หากต้องการลบ/แก้ไขข้อมูล ก็สามารถลบข้อมูลผิดพลาดทีละแถว หรือ ลบ
ทั้งหมดก็ได้ 

 

 
ภาพที่ 5.6.2 

ก าหนดเง่ือนไขการตรวจสอบ 

ลบข้อมูลที่ผิดพลาด 
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5.7 ตรวจสอบข้อมูลกำรดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (CHRONICFU) 
 

การตรวจสอบข้อมูลการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (CHRONICFU) ท าได้ดังนี้ 

1. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม เลือก “ตรวจสอบข้อมูล” → “ตรวจสอบข้อมูลการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (CHRONICFU)” จะได้หน้าจอดังภาพที่ 5.7.1 

 

 
ภาพที่ 5.7.1 

2. จากภาพที่ 5.7.1 ให้ก าหนดเง่ือนไขที่ต้องการตรวจสอบ แล้วคลิกที่ “ตรวจสอบ” จะได้
ผลลัพธ์ดังหน้าจอที่ 5.7.2 หากต้องการลบ/แก้ไขข้อมูล ก็สามารถลบข้อมูลผิดพลาดทีละแถว หรือ ลบ
ทั้งหมดก็ได้ 

 

 
ภาพที่ 5.7.2 

 

ก าหนดเง่ือนไขการตรวจสอบ 

ลบข้อมูลที่ผิดพลาด 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk score) 

5.8 ตรวจสอบข้อมูลกำรคัดกรองโรคเรื้อรัง (NCDSCREEN) 
 

การตรวจสอบข้อมูลการคัดกรองโรคเรื้อรัง (NCDSCREEN) ท าได้ดังนี้ 

1. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม เลือก “ตรวจสอบข้อมูล” → “ตรวจสอบข้อมูลการคัดกรอง
โรคเรื้อรัง (NCDSCREEN)” จะได้หน้าจอดังภาพที่ 5.8.1 

 

 
ภาพที่ 5.8.1 

2. จากภาพที่ 5.8.1 ให้ก าหนดเง่ือนไขที่ต้องการตรวจสอบ แล้วคลิกที่ “ตรวจสอบ” จะได้
ผลลัพธ์ดังหน้าจอที่ 5.8.2 หากต้องการลบ/แก้ไขข้อมูล ก็สามารถลบข้อมูลผิดพลาดทีละแถว หรือ ลบ
ทั้งหมดก็ได้ 

 

 
ภาพที่ 5.8.2 

  

ก าหนดเง่ือนไขการตรวจสอบ 

ลบข้อมูลที่ผิดพลาด 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk score) 

6. กำรประมวลผลรำยงำน 
 
รายงานงานการวิเคราะห์โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ใช้เกณฑ์การ

ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในคนไทย (Thai CV risk score) โดยจะวิเคราะห์
จากข้อมูล 43 แฟ้มที่น าเข้า โดยรายงานการวิเคราะห์จะมีทั้งรายงานที่เป็นข้อมูลสรุป และรายงานที่ เป็น
ข้อมูลรายบุคคล ซ่ึงการแสดงผลรายงานจะรองรับการดูทางจอภาพ การพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ การ
ส่งออกเป็นไฟล์ในรูปแบบไฟล์ Word, Excel, pdf โดยการจัดการกับรายงานที่ได้สามารถคลิกใช้จากปุ่ม
เครื่องมือของรายงาน ดังตัวอย่างตามภาพที่ 6.1.1 
 

 
 

 
ภาพที่ 6.1.1 

 
ตัวอย่างการส่งออกเป็นไฟล์ Word ดังภาพ 6.1.2, ไฟล์ Excel ดังภาพ 6.1.3, ไฟล์ pdf ดัง

ภาพ 6.1.4 
 

พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ 

ส่งออกเป็น Excel PDF Word 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk score) 

ภาพที่ 6.1.2 (ส่งออกเป็นไฟล์ word) 
 

 
ภาพที่ 6.1.3 (ส่งออกเป็นไฟล์ Excel) 

 

 
ภาพที่ 6.1.4 (ส่งออกเป็นไฟล์ pdf) 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk score) 

โดยรายงานที่เตรียมไว้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลมีจ านวน 8 รายงาน ได้แก่ 

1. รายงานประเมินแนวโน้มสถานการณ์โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดตามช่วงเวลา  
2. รายงานประเมินแนวโน้มสถานการณ์โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรายไตรมาส 
3. รายงานประเมินแนวโน้มสถานการณ์โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรายเดือน 
4. รายงานประเมินสถานการณ์โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรายพ้ืนที่ 
5. รายงานประเมินสถานการณ์โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรายสถานบริการ 
6. รายงานประเมินสถานการณ์โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรายบุคคล 
7. รายงานประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

รายบุคคล 
8. การค านวณโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรายบุคคล 

 

6.1 กำรเรียกใช้รำยงำน 
 

การเรียกใช้รายงาน ท าได้ดังนี้ 

1. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม เลือกเมนู “รายงาน” → เลือกรายงานที่ต้องการ ดังภาพที่ 
6.1.1 

 

 
ภาพที่ 6.1.1 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk score) 

6.2 รำยงำนประเมินแนวโน้มสถำนกำรณ์โอกำสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดตำม
ช่วงเวลำ 

การเรียกใช้งานให้ด าเนินการดังนี้ 

1. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม คลิกเลือก “รายงาน” → “1. รายงานประเมินแนวโน้ม
สถานการณ์โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดตามช่วงเวลา” จะได้หน้าจอดังภาพที่ 6.2.1 

 

 
ภาพที่ 6.2.1 

 

2. ก าหนดเง่ือนไขการออกรายงาน ดังนี้ 
- ช่วงเวลาที่ประเมินผลครั้งที่ 1 และช่วงเวลาที่ต้องการประเมินผลครั้งที่ 2 (ส าหรับ

ประเมินเปรียบเทียบ) โดยช่วงเวลาทั้งสองช่วงเวลาไม่ควรทับซ้อนกัน 
- กลุ่มประชากรที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถแยกกลุ่มประชากรที่ต้องการ

วิเคราะห์เป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่  
- ประชากรทั้งหมด 
- เฉพาะผู้ป่วย HT อย่างเดียว 
- เฉพาะผู้ป่วย DM อย่างเดียว 
- เฉพาะผู้ป่วยที่ป่วยทั้ง HT และ DM 
- เฉพาะผู้ป่วยที่ป่วยเป็น HT หรือ DM 
- ประชากรทั้งหมด ยกเว้นที่ป่วยเป็น HT หรือ DM  

- อายุของประชากรที่จะประเมินผล 
- สถานะการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ของประชากร โดยเลือกประมวลผลในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ดังนี้ 
- ประชากรทั้งหมด (ทุก type area) 
- มีชื่ออยู่ในเขตตามทะเบียนราษฎร์ (type area = 1, 2) 
- ตัวอยู่จริงในเขตจากการส ารวจ (type area = 1, 3) 

 

ก าหนดช่วงเวลา ก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย 

ก าหนดพ้ืนที่การออกรายงาน 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk score) 

- ก าหนดพ้ืนที่ส าหรับการประมวลผล 
- การวิเคราะห์เป็นภาพรวม โดยเลือก จังหวัด → อ าเภอ → ต าบล → 

หมู่บ้าน  
- ก าหนดการวิเคราะห์เป็นรายสถานบริการ 

3. เม่ือก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ได้ครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ “ประมวลผล” 
4. จะได้ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วน ๆ คือส่วนที่เป็นรายงานสรุป (ภาพที่ 

6.2.2) และรายงานข้อมูลรายบุคคล (ภาพที่ 6.2.3) 
 

 
ภาพที่ 6.2.2 

 

 
ภาพที่ 6.2.3 

5. โดยในภาพที่ 6.2.3 สามารถกรองรายชื่อตามกลุ่มระดับความเสี่ยงได้ 
6. ผลลัพธ์ของรายงานสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ ส่งออกเป็นไฟล์ Word, Excel หรือ 

ไฟล์ pdf ได้ ดังตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว 
 

  

กรองรายชื่อตามกลุ่มเสี่ยง 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk score) 

6.3 รำยงำนประเมินแนวโน้มสถำนกำรณ์โอกำสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรำยไตร
มำส 

การเรียกใช้งานให้ด าเนินการดังนี้ 

1. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม คลิกเลือก “รายงาน” → “2. รายงานประเมินแนวโน้ม
สถานการณ์โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรายไตรมาส” จะได้หน้าจอดังภาพที่ 6.3.1 

 

 
ภาพที่ 6.3.1 

 

2. ก าหนดเง่ือนไขการออกรายงาน ดังนี้ 
- ก าหนดปีงบประมาณที่ต้องการประมวลผลข้อมูล และคลิกเลือกไตรมาสที่ต้องการ

วิเคราะห์ 
- กลุ่มประชากรที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถแยกกลุ่มประชากรที่ต้องการ

วิเคราะห์เป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่  
- ประชากรทั้งหมด 
- เฉพาะผู้ป่วย HT อย่างเดียว 
- เฉพาะผู้ป่วย DM อย่างเดียว 
- เฉพาะผู้ป่วยที่ป่วยทั้ง HT และ DM 
- เฉพาะผู้ป่วยที่ป่วยเป็น HT หรือ DM 
- ประชากรทั้งหมด ยกเว้นที่ป่วยเป็น HT หรือ DM  

- อายุของประชากรที่จะประเมินผล 
- สถานะการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ของประชากร โดยเลือกประมวลผลในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ดังนี้ 
- ประชากรทั้งหมด (ทุก type area) 
- มีชื่ออยู่ในเขตตามทะเบียนราษฎร์ (type area = 1, 2) 
- ตัวอยู่จริงในเขตจากการส ารวจ (type area = 1, 3) 

 
 

ก าหนดไตรมาส ก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย 

ก าหนดพ้ืนที่การออกรายงาน 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk score) 

- ก าหนดพ้ืนที่ส าหรับการประมวลผล 
- การวิเคราะห์เป็นภาพรวม โดยเลือก จังหวัด → อ าเภอ → ต าบล → 

หมู่บ้าน  
- ก าหนดการวิเคราะห์เป็นรายสถานบริการ 

3. เม่ือก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ได้ครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ “ประมวลผล” 
4. จะได้ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วน ๆ คือส่วนที่เป็นรายงานสรุป (ภาพที่ 

6.3.2) และรายงานข้อมูลรายบุคคล (ภาพที่ 6.3.3) 
 

 
ภาพที่ 6.3.2 

 

 
ภาพที่ 6.3.3 

5. โดยในภาพที่ 6.3.3 สามารถกรองรายชื่อตามกลุ่มระดับความเสี่ยงได้ 
6. ผลลัพธ์ของรายงานสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ ส่งออกเป็นไฟล์ Word, Excel หรือ 

ไฟล์ pdf ได้ ดังตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว 
 

กรองรายชื่อตามกลุ่มเสี่ยง 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk score) 

6.4 รำยงำนประเมินแนวโน้มสถำนกำรณ์โอกำสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรำย
เดือน 

การเรียกใช้งานให้ด าเนินการดังนี้ 

1. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม คลิกเลือก “รายงาน” → “3. รายงานประเมินแนวโน้ม
สถานการณ์โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรายเดือน” จะได้หน้าจอดังภาพที่ 6.4.1 

 

 
ภาพที่ 6.4.1 

 

2. ก าหนดเง่ือนไขการออกรายงาน ดังนี้ 
- ก าหนดปีงบประมาณที่ต้องการประมวลผลข้อมูล และคลิกเลือกเดือนที่ต้องการ

วิเคราะห์ 
- กลุ่มประชากรที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถแยกกลุ่มประชากรที่ต้องการ

วิเคราะห์เป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่  
- ประชากรทั้งหมด 
- เฉพาะผู้ป่วย HT อย่างเดียว 
- เฉพาะผู้ป่วย DM อย่างเดียว 
- เฉพาะผู้ป่วยที่ป่วยทั้ง HT และ DM 
- เฉพาะผู้ป่วยที่ป่วยเป็น HT หรือ DM 
- ประชากรทั้งหมด ยกเว้นที่ป่วยเป็น HT หรือ DM  

- อายุของประชากรที่จะประเมินผล 
- สถานะการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ของประชากร โดยเลือกประมวลผลในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ดังนี้ 
- ประชากรทั้งหมด (ทุก type area) 
- มีชื่ออยู่ในเขตตามทะเบียนราษฎร์ (type area = 1, 2) 
- ตัวอยู่จริงในเขตจากการส ารวจ (type area = 1, 3) 

 
 

ก าหนดเดือน ก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย 

ก าหนดพ้ืนที่การออกรายงาน 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk score) 

- ก าหนดพ้ืนที่ส าหรับการประมวลผล 
- การวิเคราะห์เป็นภาพรวม โดยเลือก จังหวัด → อ าเภอ → ต าบล → 

หมู่บ้าน  
- ก าหนดการวิเคราะห์เป็นรายสถานบริการ 

3. เม่ือก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ได้ครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ “ประมวลผล” 
4. จะได้ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วน ๆ คือส่วนที่เป็นรายงานสรุป (ภาพที่ 

6.4.2) และรายงานข้อมูลรายบุคคล (ภาพที่ 6.4.3) 
 

 
ภาพที่ 6.4.2 

 

 
ภาพที่ 6.4.3 

5. โดยในภาพที่ 6.4.3 สามารถกรองรายชื่อตามกลุ่มระดับความเสี่ยงได้ 
6. ผลลัพธ์ของรายงานสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ ส่งออกเป็นไฟล์ Word, Excel หรือ 

ไฟล์ pdf ได้ ดังตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว 
 
 

กรองรายชื่อตามกลุ่มเสี่ยง 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk score) 

6.5 รำยงำนประเมินสถำนกำรณ์โอกำสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรำยพ้ืนท่ี 
 
การเรียกใช้งานให้ด าเนินการดังนี้ 

1. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม คลิกเลือก “รายงาน” → “4. รายงานประเมินสถานการณ์
โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรายพ้ืนที่” จะได้หน้าจอดังภาพที่ 6.5.1 

 

 
ภาพที่ 6.5.1 

 

2. ก าหนดเง่ือนไขการออกรายงาน ดังนี้ 
- ก าหนดช่วงเวลาที่ต้องการวิเคราะห์ 
- กลุ่มประชากรที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถแยกกลุ่มประชากรที่ต้องการ

วิเคราะห์เป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่  
- ประชากรทั้งหมด 
- เฉพาะผู้ป่วย HT อย่างเดียว 
- เฉพาะผู้ป่วย DM อย่างเดียว 
- เฉพาะผู้ป่วยที่ป่วยทั้ง HT และ DM 
- เฉพาะผู้ป่วยที่ป่วยเป็น HT หรือ DM 
- ประชากรทั้งหมด ยกเว้นที่ป่วยเป็น HT หรือ DM  

- อายุของประชากรที่จะประเมินผล 
- สถานะการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ของประชากร โดยเลือกประมวลผลในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ดังนี้ 
- ประชากรทั้งหมด (ทุก type area) 
- มีชื่ออยู่ในเขตตามทะเบียนราษฎร์ (type area = 1, 2) 
- ตัวอยู่จริงในเขตจากการส ารวจ (type area = 1, 3) 

- ก าหนดพ้ืนที่ส าหรับการประมวลผล 
- การวิเคราะห์เป็นภาพรวม โดยเลือก จังหวัด → อ าเภอ → ต าบล → 

หมู่บ้าน  

ก าหนดช่วงเวลา ก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
ก าหนดพ้ืนที่การออกรายงาน 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk score) 

3. เม่ือก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ได้ครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ “ประมวลผล” 
4. จะได้ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วน ๆ คือส่วนที่เป็นรายงานสรุป (ภาพที่ 

6.5.2) และรายงานข้อมูลรายบุคคล (ภาพที่ 6.5.3) 
 

 
ภาพที่ 6.5.2 

 

 
ภาพที่ 6.5.3 

5. โดยในภาพที่ 6.5.3 สามารถกรองรายชื่อตามกลุ่มระดับความเสี่ยงได้ 
6. ผลลัพธ์ของรายงานสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ ส่งออกเป็นไฟล์ Word, Excel หรือ 

ไฟล์ pdf ได้ ดังตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว 
 

  

กรองรายชื่อตามกลุ่มเสี่ยง 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk score) 

6.6 รำยงำนประเมินสถำนกำรณ์โอกำสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรำยสถำนบริกำร 
 
การเรียกใช้งานให้ด าเนินการดังนี้ 

1. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม คลิกเลือก “รายงาน” → “5. รายงานประเมินสถานการณ์
โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรายสถานบริการ” จะได้หน้าจอดังภาพที่ 6.6.1 

 

 
ภาพที่ 6.6.1 

 

2. ก าหนดเง่ือนไขการออกรายงาน ดังนี้ 
- ก าหนดช่วงเวลาที่ต้องการวิเคราะห์ 
- กลุ่มประชากรที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถแยกกลุ่มประชากรที่ต้องการ

วิเคราะห์เป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่  
- ประชากรทั้งหมด 
- เฉพาะผู้ป่วย HT อย่างเดียว 
- เฉพาะผู้ป่วย DM อย่างเดียว 
- เฉพาะผู้ป่วยที่ป่วยทั้ง HT และ DM 
- เฉพาะผู้ป่วยที่ป่วยเป็น HT หรือ DM 
- ประชากรทั้งหมด ยกเว้นที่ป่วยเป็น HT หรือ DM  

- อายุของประชากรที่จะประเมินผล 
- สถานะการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ของประชากร โดยเลือกประมวลผลในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ดังนี้ 
- ประชากรทั้งหมด (ทุก type area) 
- มีชื่ออยู่ในเขตตามทะเบียนราษฎร์ (type area = 1, 2) 
- ตัวอยู่จริงในเขตจากการส ารวจ (type area = 1, 3) 

- ก าหนดสถานบริการที่จะประมวลผล 

ก าหนดช่วงเวลา 
 

ก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
ก าหนดสถานบริการ 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk score) 

3. เม่ือก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ได้ครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ “ประมวลผล” 
4. จะได้ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วน ๆ คือส่วนที่เป็นรายงานสรุป (ภาพที่ 

6.6.2) และรายงานข้อมูลรายบุคคล (ภาพที่ 6.6.3) 
 

 
ภาพที่ 6.6.2 

 

 
ภาพที่ 6.6.3 

5. โดยในภาพที่ 6.6.3 สามารถกรองรายชื่อตามกลุ่มระดับความเสี่ยงได้ 
6. ผลลัพธ์ของรายงานสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ ส่งออกเป็นไฟล์ Word, Excel หรือ 

ไฟล์ pdf ได้ ดังตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว 
 

  

กรองรายชื่อตามกลุ่มเสี่ยง 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk score) 

6.7 รำยงำนประเมินสถำนกำรณ์โอกำสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรำยบุคคล 
 
การเรียกใช้งานให้ด าเนินการดังนี้ 

1. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม คลิกเลือก “รายงาน” → “6. รายงานประเมินสถานการณ์
โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรายบุคคล” จะได้หน้าจอดังภาพที่ 6.7.1 

 

 
ภาพที่ 6.7.1 

 

2. ก าหนดเง่ือนไขการออกรายงาน ดังนี้ 
- ก าหนดช่วงเวลาที่ต้องการวิเคราะห์ 
- กลุ่มประชากรที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถแยกกลุ่มประชากรที่ต้องการ

วิเคราะห์เป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่  
- ประชากรทั้งหมด 
- เฉพาะผู้ป่วย HT อย่างเดียว 
- เฉพาะผู้ป่วย DM อย่างเดียว 
- เฉพาะผู้ป่วยที่ป่วยทั้ง HT และ DM 
- เฉพาะผู้ป่วยที่ป่วยเป็น HT หรือ DM 
- ประชากรทั้งหมด ยกเว้นที่ป่วยเป็น HT หรือ DM  

- อายุของประชากรที่จะประเมินผล 
- สถานะการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ของประชากร โดยเลือกประมวลผลในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ดังนี้ 
- ประชากรทั้งหมด (ทุก type area) 
- มีชื่ออยู่ในเขตตามทะเบียนราษฎร์ (type area = 1, 2) 
- ตัวอยู่จริงในเขตจากการส ารวจ (type area = 1, 3) 
 
 

ก าหนดช่วงเวลา ก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
ก าหนดพ้ืนที่การออกรายงาน 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk score) 

- ก าหนดพ้ืนที่ส าหรับการประมวลผล 
- การวิเคราะห์เป็นภาพรวม โดยเลือก จังหวัด → อ าเภอ → ต าบล → 

หมู่บ้าน  
- ก าหนดการวิเคราะห์เป็นรายสถานบริการ 

3. เม่ือก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ได้ครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ “ประมวลผล” 
4. จะได้ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วน ๆ คือส่วนที่เป็นรายงานสรุป (ภาพที่ 

6.7.2) และรายงานข้อมูลรายบุคคล (ภาพที่ 6.7.3) 
 

 
ภาพที่ 6.7.2 

 

 
ภาพที่ 6.7.3 

5. โดยในภาพที่ 6.7.3 สามารถกรองรายชื่อตามกลุ่มระดับความเสี่ยงได้ 
6. ผลลัพธ์ของรายงานสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ ส่งออกเป็นไฟล์ Word, Excel หรือ 

ไฟล์ pdf ได้ ดังตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว 
 

กรองรายชื่อตามกลุ่มเสี่ยง 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk score) 

6.8 รำยงำนประเมินแนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงโอกำสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
รำยบุคคล 

 
การเรียกใช้งานให้ด าเนินการดังนี้ 

1. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม คลิกเลือก “รายงาน” → “7. รายงานประเมินแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรายบุคคล” จะได้หน้าจอดังภาพที่ 6.8.1 

 

 
ภาพที่ 6.8.1 

 

2. ก าหนดเง่ือนไขการออกรายงาน ดังนี้ 
- ช่วงเวลาที่ประเมินผลครั้งที่ 1 และช่วงเวลาที่ต้องการประเมินผลครั้งที่ 2 (ส าหรับ

ประเมินเปรียบเทียบ) โดยช่วงเวลาทั้งสองช่วงเวลาไม่ควรทับซ้อนกัน 
- กลุ่มประชากรที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถแยกกลุ่มประชากรที่ต้องการ

วิเคราะห์เป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่  
- ประชากรทั้งหมด 
- เฉพาะผู้ป่วย HT อย่างเดียว 
- เฉพาะผู้ป่วย DM อย่างเดียว 
- เฉพาะผู้ป่วยที่ป่วยทั้ง HT และ DM 
- เฉพาะผู้ป่วยที่ป่วยเป็น HT หรือ DM 
- ประชากรทั้งหมด ยกเว้นที่ป่วยเป็น HT หรือ DM  

- อายุของประชากรที่จะประเมินผล 
- สถานะการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ของประชากร โดยเลือกประมวลผลในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

ดังนี้ 
- ประชากรทั้งหมด (ทุก type area) 
- มีชื่ออยู่ในเขตตามทะเบียนราษฎร์ (type area = 1, 2) 
- ตัวอยู่จริงในเขตจากการส ารวจ (type area = 1, 3) 
 

ก าหนดช่วงเวลา 
 

ก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมาย 

ก าหนดพ้ืนที่การออกรายงาน 
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คู่มือการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CV Risk score) 

- ก าหนดพ้ืนที่ส าหรับการประมวลผล 
- การวิเคราะห์เป็นภาพรวม โดยเลือก จังหวัด → อ าเภอ → ต าบล → 

หมู่บ้าน  
- ก าหนดการวิเคราะห์เป็นรายสถานบริการ 

3. เม่ือก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ได้ครบถ้วนแล้ว ให้คลิกที่ “ประมวลผล” 
4. จะได้ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วน ๆ คือส่วนที่เป็นรายงานสรุป (ภาพที่ 

6.8.2) และรายงานข้อมูลรายบุคคล (ภาพที่ 6.8.3) 
 

 
ภาพที่ 6.8.2 

 

 
ภาพที่ 6.8.3 

5. โดยในภาพที่ 6.8.3 สามารถกรองรายชื่อตามกลุ่มระดับความเสี่ยงได้ 
6. ผลลัพธ์ของรายงานสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ ส่งออกเป็นไฟล์ Word, Excel หรือ 

ไฟล์ pdf ได้ ดังตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว 
  

กรองรายชื่อตามกลุ่มเสี่ยง 
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6.9 กำรค ำนวณโอกำสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรำยบุคคล 
 
การค านวณโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดรายบุคคล เป็นการเอาข้อมูลมากรอกลง

ในโปรแกรม เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ที่หน้าจอหลักของโปรแกรม คลิกเลือก “รายงาน” → “8. การค านวณโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือดรายบุคคล” จะได้หน้าจอดังภาพที่ 6.9.1 
 

 
ภาพที่ 6.9.1 

 

2. กรอกข้อมูลที่จ าเป็นลงไปให้ครบถ้วน แล้วคลิก “ค านวณ” จะได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 6.9.2 
3. หากต้องการพิมพ์รายงาน ให้คลิกที่ “พิมพ์รายงาน” จะได้ผลลัพธ์ดังภาพที่ 6.9.3 
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ภาพที่ 6.9.2 

 

 
ภาพที่ 6.9.3 
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ภำคผนวก 
 

1. กำรติดต้ัง .Net Framework 4.0 
.Net Framework 4.0 เป็น Library ที่ โปรแกรม ThaiCVRisk จ าเป็นต้องใช้ในการท างาน 

หากไม่มี .Net Framework 4.0 ติดต้ังอยู่ด้วย ก็จะไม่สามารถใช้งานโปรแกรม ThaiCVRisk ได้ โดยปกติชุด
ติดต้ังโปรแกรม ThaiCVRisk จะรวม .Net Framework 4.0 เอาไว้ด้วยแล้ว แต่ในคอมพิวเตอร์บางเครื่ องที่
ระบบปฏิบัติการ Windows ไม่สมบูรณ์ อาจะต้องติดต้ัง .Net Framework 4.0 ใหม่ หากต้องการติด ต้ัง 
.Net Framework 4.0 ใหม่ ให้ด าเนินการดังนี้ 

1. ดาวน์โหลดไฟล์ติดต้ังแบบ Offline จากเว็บไซต์ของ Microsoft   
(https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718) 

2. ดับเบิลคลิกไฟล์ติดต้ัง ตัวติดต้ังจะท าการตรวจสอบว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์มีการติดต้ัง  
.Net Framework 4.0 หากได้ติดต้ังไว้แล้ว จะได้หน้าจอตามภาพที่ 1.1 ให้คลิกที่ปุ่ม “Close” ก็เป็นอัน
เสร็จสิ้น 
 

 
ภาพที่ 1.1 (กรณีมี .Net Framework 4.0 ติดต้ังอยู่แล้ว) 
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3. หากไม่พบการติดต้ังไว้ ตัวติดต้ัง ก็จะท าการติดต้ัง .Net Framework 4.0 ลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ให้คลิกที่ I Have Read and accept… → Install ตามภาพที่  

 

 
ภาพที่ 1.2 

4. รอจนการติดต้ังแล้วเสร็จ แล้วคลิกที่ “Finish” ดังภาพที่ 1.3 ซ่ึงในการติดต้ังนี้อาจต้อง
เชื่อมต่อ Internet ด้วย 
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ภาพที่ 1.3 
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2. กำรติดต้ัง MySQL Server 
 

โปรแกรม ThiaCVRisk ใช้ฐานข้อมูล MySQL ส าหรับเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ ถ้าหาก
โปรแกรม ThiaCVRisk ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ MySQL Server ก็จะไม่สามารถใช้โปรแกรมได้ หากต้องการ
ติดต้ัง MySQL Server บนระบบปฏิบัติการ Windows ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ตรวจสอบจาก Service ของระบบปฏิบัติการ Windows ว่ามีการติดต้ัง MySQL ไว้ก่อน
หรือยัง โดยการคลิกเมาส์ที่  start → Control panel → Administrative Tools → Services แล้ว
เลื่อนหา Service ของ MySQL ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ จะใช้ชื่อขึ้นต้นด้วยค าว่า MySQL ดังภาพที่ 2.1 หากมี 
MySQL ท างานอยู่ ก็ไม่จ าเป็นต้องติดต้ัง MySQL Server ใหม่  

 

 
ภาพที่ 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี Service ของ MySQL 
ท างานอยู่ 
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2. หากต้องการติดต้ัง ให้ดาวน์โหลดชุดติดต้ังจากเว็บไซต์ของ MySQL 
(http://dev.mysql.com/downloads/mysql/) เลือกเวอร์ชั่นและรุ่นการติดต้ังที่ต้องการ ดังภาพที่ 2.2 
 

 
ภาพที่ 2.2 

 

3. หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้ดับเบิลคลิกไฟล์ติดต้ัง จะได้หน้าจอดังภาพที่ 2.3 ให้คลิก
ที่ปุ่ม “Next” 

 

 
ภาพที่ 2.3 
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4. ในหน้าจอถัดไป ให้คลิก “I accept…” → “Next” ดังภาพที่ 2.4 
 

 
ภาพที่ 2.4 

5. หลังจากนั้นเลือกการติดต้ังแบบ “Typical” แล้วคลิกที่ “Install” ให้รอจนการติดต้ังแล้ว
เสร็จ ดังภาพที่ 2.5 ให้คลิกปุ่ม “Finish” เพ่ือก าหนดค่า MySQL Server 
 

 
ภาพที่ 2.5 
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6. จากภาพที่ 2.6 คลิกที่ปุ่ม “Next” 
 

 
ภาพที่ 2.6 

7. จากภาพที่ 2.7 เลือก Standard Configuration แล้วคลิกที่ปุ่ม “Next” 
 

 
ภาพที่ 2.7 
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8. เลือกรูปแบบการติดต้ังตามภาพที่ 2.8 แล้วคลิกที่ปุ่ม “Next” 
 

 
ภาพที่ 2.8 

 

9. ก าหนดรหัสผ่านให้กับ root ดังภาพที่ 2.9 แล้วคลิก “Next” 
 

 
ภาที่ 2.9 
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10. จากภาพที่ 2.10 คลิกที่ “Execute” รอจนการต้ังค่าเสร็จเรียบร้อย แล้วจึงคลิกที่ “” 
เป็นอันเสร็จการติดต้ัง 

 

 
ภาพที่ 2.10 

11. ตรวจสอบการท างานของ MySQL จาก Service ของระบบปฏิบัติการ Windows โดย
การคลิกเมาส์ที่ start → Control panel → Administrative Tools → Services แล้วเลื่อนหา 
Service ของ MySQL หากมีแสดงว่ามี MySQL Server แล้ว ซ่ึงสามารถสั่ง Stop / Start การท างานของ 
MySQL Server จากตรงนี้ได้ ดังภาพที่ 2.11 
 

 
ภาพที่ 2.11 

มี Service ของ MySQL 
ท างานอยู่ 


